Orionzone voorlichting op maandag 25 feb. 2019 15.00 – 21.00 uur
U kon tot 3 maart de gemeente Haarlem ( orionzone@haarlem.nl) laten weten wat u zelf vindt
van de bouwplannen Orionweg/Planetenlaan; http://www.haarlem.nl/orionzone ( en / of lees
al de reacties van buurtbewoners.)
Na de Orionzone bijeenkomst georganiseerd door de gemeente op dinsdag 12 februari 2019 in
de Schoterhof bezocht ik ook de bijeenkomst op maandag 25 februari in de Bibliotheek
Noord.
Ik hoopte eigenlijk op wat nieuwe feiten of informatie maar die werd er die avond helaas niet
gegeven. Maar er werd door de gemeente af en toe wel nieuw cryptische termen gebruikt. Zo
heeft Hein Schouwenaer ( Zone-ontwikkelaar) het over de ‘ongedeelde stad’. Een stad moet je
juist met elkaar delen denk ik dan. Men bedoelt denk ik een niet opgedeelde/ een niet
verdeelde stad. Dus het mengen van mensen in verschillende opleidings- , inkomens- en sociale klassen en of verschillende etniciteiten. Hoe nobel van de overheid om ons allemaal
weer een keertje te verheffen. Dat was de laatste 30 jaar wellicht een beetje in de vergetelheid
geraakt. Ook is het fijn om te horen dan wij dankzij de Orionzone een omgeving krijgen ‘die
uitnodigt om te bewegen’. Ook is de Haarlemse politiek bezorgd over onze levensstijl, dus
bankhangen is er gelukkig straks niet meer bij !
Nog meer jargon was natuurlijk ‘Bouwmassa’ ( Hoe HOOG, lengte breedte etc) , Ook peilde
de gemeente ‘Brede steun voor 6 bouwlagen’ op sommige locaties. Wil de buurbewoner die
dat heeft geroepen zich nog even melden, dan kunnen we gelijk zijn of haar voor- of
achtertuin bouwrijp maken. Ik werd helemaal blij van de Voorzieningen die we straks
allemaal krijgen in de plinten van de appartementencomplexen. Wat die voorzieningen dan
gaan worden werd er niet bij vermeld. Maar de gemeente staat open voor suggesties
(Kinderopvang, gehoorapparaten, huisartsenpost, apotheek, Pizza bezorgservice?). Wonen
met zorg wordt ook belangrijk gevonden.
‘Wonen met zorg’
Ik weet overigens dat er een verschil is tussen een verpleeghuis (exclusief voor
dementerenden en/of zeer ernstig zieken) en een complex seniorenwoningen waar je later op
afroep thuiszorg kan krijgen als dat nodig is. Het laatste is gewoon wonen ( sociale huur,
midden huur, vrije sector huur of koop)
Ik gun ouderen wonen op de begane grond in een groene omgeving. Ik weet niet of de plek
van de grote DeKa-Markt aan de Rijksstraatweg nu zo geschikt is. Zou u daar zelf oud willen
worden?
Mobiliteit, het is de gemeente gelukkig echt wel duidelijk dat bewoners zich zorgen maken
over het toenemende verkeer en het dreigende gebrek aan parkeerruimte. Ook de wortel die
ons wordt voor gehouden in de vorm van een Fietstunnel, die wordt door ons natuurlijk
dankbaar aanvaard. Nog een mooi woord, straks krijgen we gelukkig ‘Heldere fietsroutes’.
Beste gemeente, in heel Haarlem Noord weten alle mensen waar je kan en mag fietsen, wij
zijn niet achterlijk. Laat het zo als het is, dan blijft iedereen gewoon blij. Het grootste
geschenk kregen we die avond van de heer Schouwenaers van de gemeente:
“ in de nieuwe Orionzone KOMEN ER GEEN NIEUWE GEPARKEERDE AUTO’S OP
STRAAT ER BIJ”
Als we straks de extra auto’s gaan tellen en we krijgen voor elke extra Orionauto een euro in
de wijkpot, dan kan uit die pot elke wijkbewoner de komende 20 jaar op zaterdag een gratis
een Cappucino drinken in het gezellige nieuwe Orioncafé.

Ik denk dat het er op neer gaat komen dat de gemeente gelijk gaat krijgen, geen extra auto’s in
de straten. U moet straks een parkeervergunning aanvragen om bij u zelf voor de deur te
mogen staan. De vergunning van uw tweede auto is helaas erg duur. Die vergunningen
worden niet verstrekt aan .
de nieuwe bewoners, die parkeren natuurlijk in hun parkeergarage onder hun woning.
Ook was ik blij om te horen dat voor ons het Schoterbos ‘beter beleefbaar’gaat worden. Ja Ja.
Hoe beleefbaar blijft de kinderboerderij, waar de afgelopen 30 jaar actie voor is gevoerd om
die op de huidige plek te kunnen laten zitten ?
Nu is de gemeente aan zet. In maart schrijven zij een “ontwikkelvisie die ‘onderbouwd’ en
‘haalbaar’ is. Die visie wordt aan de buurt in april gepresenteerd. Pas als er een echt
‘bestemmingsplan’ is krijgen de burgers pas voor het eerste ‘ inspraak’ ( 6 weken lang!)
De gemeente past, ongewild, de tactiek toe van verdeel en heers. Het is als buurt gewoon
bijna onmogelijk om een vertegenwoordiger/afgevaardigde te sturen die allen meningen kan
verwoorden in een gloedvol betoog. De gemeente weet dat. Zelfs een wijkraad ( die van
Sinnevelt en Planetenwijk ) of vers opgericht ‘buurtcomité zit met de handen in het haar. Hoe
moet je helder maken dat niemand in deze wijk gevraagd heeft om ingrijpende bouwplannen.
Als het aan ons zou liggen; laat het zoals het is. Echter onze kinderen willen ook wonen en
wij gunnen een gezin uit Haarlem of Amsterdam ook een ( huur/koop) woning. Wij weten uit
ervaring dat het verkrijgen en betalen van een woning in deze week echt lastig was, is en
lastig zal blijven (dat was in 1960 al zo, het jaar dat mijn buren hier mochten kopen)
Persoonlijk heb ik moeite met de weerstand tegen de mensen in Sociale huurwoningen. Wie
nog nooit (zelf of mij zijn ouders ) in een huurwoning heeft gewoond ( weet u nog !) mag nu
zijn hand op steken.
Ernst Blok
Buurtbewoner Planetenwijk

